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موافقت دولت با واردات مواد ضروری
خطوط تولید تا  300میلیون دالر

هیأت وزیران در جلســه روز گذشــته خود که به ریاســت
حجتاالسالم حســن روحانی رئیس جمهوری تشکیل
اخبار
شــد ،برای جبران خسارت ناشــی از حوادث غیرمترقبه
در برخی مناطق کشور ،اعتبار و تسهیالت بانکی اختصاص داد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،این اعتبار و تسهیالت بانکی شامل
اجرای پروژههای پیشــگیران و عملیات تثبیت رانش مســیر لوله آب شرب
مشکینشــهر در استان اردبیل ،جبران خســارت و بازسازی اماکن مسکونی
و تأسیســات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل ،فرونشست زمین،
بــرف و کوالک ،طوفان و زلزله در اســتانهای آذربایجــان غربی ،اصفهان و
خراســان رضــوی و کمک بالعوض و ارائه تســهیالت بانکــی ارزانقیمت به
آســیبدیدگان و نیز امحای ســموم ســنواتی توســط ســازمان حفظ نباتات
کشــور اســت.هیأت وزیــران همچنیــن به منظــور تســهیل در فرآینــد تولید
داخلــی برای ســالهای  1397و  ،1398مصوب کرد واردات تا ســقف 300
میلیــون دالر بــه صــورت بدون انتقــال ارز و صرفــاً برای تأمین مــواد اولیه،
قطعــات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت بالمانــع اســت .هیــأت دولــت بــا توجه به اســتقبال چشــمگیر از
نمایشــگاه «ایــران :مهد تمدن» که در کشــور هلند برگزار شــد ،با پیشــنهاد
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری مبنی بــر برگزاری
نمایشگاه مذکور در کشور اسپانیا موافقت کرد.

موافقت نمایندگان با کلیات طرح استانی شدن
انتخاباتمجلس

حذف موانع گفتوگو پس از حذف نردهها

تا زمان اقدام عملی اروپا عالقه مندیم برجام بماند

معــاون اول رئیــس جمهــوری با اشــاره
بــه اینکــه تاکنــون اتحادیــه اروپــا در حد
سیاســی خــوب عمــل کــرده ،امــا از نظر
عملــی و اقدامــات اجرایی هنــوز چیزی
دیده نشده  ،تأکید کرد :تا زمانی که دیگر
امضاکننــدگان برجــام بــه تعهداتشــان
پایبنــد باشــند ،خصوصــاً در ایــن زمینه
ما شــاهد اقدام عملی از ســوی اتحادیه
اروپا باشیم ،عالقهمند هستیم که برجام

پابرجا بمانــد و همچنان از آن حفاظت
خواهیــم کرد.اســحاق جهانگیــری این
توگو با شبکه تلویزیونی
مطلب را در گف 
«یــورو نیــوز» عنــوان کــرد .بــه گــزارش
پایگاه اطالعرســانی معــاون اول رئیس
جمهــوری،وی با بیان اینکــه طرفهای
دیگــر برجــام متعهدنــد در صورتی که
ایــران طبق توافق برجــام به تعهداتش
عمــل کــرد آنها نیز بــه تعهداتــی که در

برجام پذیرفتند ،عمل کنند ،اضافه کرد:
تا این زمان ،سه کشور انگلیس ،فرانسه و
آلمان و کل اتحادیه اروپا در حد سیاسی
و موضع گیریهای دیپلماتیک و اعالم
نظــر ،بموقــع و خــوب عمــل کردهاند و
مــا راضی هســتیم .امــا از نظــر عملی و
اقدامــات اجرایــی هنــوز اقــدام عملــی
از ایــن ســه کشــور دیــده نشــده اســت تا
بتوانیم در جهت منافع مردم و اقتصاد

کشــورمان از ایــن توافق اســتفاده کنیم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان
اینکــه از نظــر عملی ســاختارهای مالی
اتحادیه اروپا مخصوصاً نظام بانکی آن
نشــان داد که ایــن اتحادیه قادر نیســت
بهعنــوان یــک تصمیــم گیــر مســتقل و
یــک مجموعــه قدرتمنــد بــرای حفــظ
دســتاوردهای اتحادیه اروپــا و تعهدات
ایــن اتحادیــه در فضــای جهانــی ظاهر

شــود ،اضافــه کــرد :مــا در ارتبــاط بــا هر
تصمیــم بینالمللی هزینههــا و منافع
ملــی کشــورمان را در نظــر میگیریــم،
آنجایــی که منافع کشــورمان نســبت به
هزینههایی که پرداخت کردهایم بیشتر
باشــد ،تحمــل میکنیم.جهانگیــری با
اشــاره به اینکه از کارآمدی اتحادیه اروپا
برای انجــام یک اقدام عملــی تاحدود
زیــادی ناامیــد شــده ایم ،تصریــح کرد:

امــا هنــوز جــای امیــدواری وجــود دارد
کــه اتحادیه اروپــا بتوانــد اقدامی انجام
دهــد تا ما نیــز بتوانیم از منافــع برجام
برخوردار شویم.جهانگیری درباره نحوه
تعاملــش با رئیس جمهوری نیز گفت:
فکر میکنــم که بعد از پیــروزی انقالب
اسالمی تا به امروز رابطه بین معاون اول
و رئیس جمهوری در هیچ دورهای به این
خوبینبودهباشد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند

مردم در اداره کشور به مسئوالن کمک کنند

جوانان با هوشمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند

ایشــان بــروز برخــی
ادامـــــه از حــوادث و رویدادهــا
صفحه اول در اروپــا و امریــکا
را نشــانه آشــکار شــدن پیامدهــای
خطرنــاک حفرههای معنوی در تمدن
غــرب خواندنــد و افزودنــد :در طــرف
مقابل ،مردم ســاالری دینــی و حرکت
به ســمت تمــدن اســامی با اســتفاده
از امکانــات و ابزارهــای روز دنیــا ادامه
دارد و ایــن واقعیــت بــرای مســتکبران
رعبآور است.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بر
پرهیز از ســهلانگاری و ســهل اندیشی
در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی
ظالمــان جهانــی بــا ایــران افزودنــد:
علــت اصلــی ایــن دشــمنی« ،ماهیت
و حقیقــت حرکــت عظیــم انقــاب
اسالمی ،شجاعت ،فداکاری و وفاداری
ملــت و پایبندی مســتمر و کامل نظام
به مبانی انقالب اسالمی» است که اگر
بــه توفیق الهــی ،این حرکت بــه نتایج
مــورد نظــر خــود دســت یابــد ،بســاط
استکبار و استعمار غرب را برمیچیند.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای با اســتناد
به آیــات قرآن مجیــد افزودند :فرعون
میدانســت موســی حــق اســت امــا
دشــمنی میکــرد و خــدا بــه حضــرت
موســی گفــت «نترســید ،حرکــت کنید
مــن بــا شــما هســتم» کــه ایــن خطاب
امــروز عیناً بــه ملت ایران اســت که در
مقابل دشــمنی آگاهانــه فراعنه عالم،
ایستاده است.
رهبــر انقــاب اســامی در تبییــن
نتیجــه صــف آرایــی اســتکبار و ملــت
ایران خاطرنشــان کردنــد :هر جبههای
کــه در راه خــدا حرکــت کنــد ،وعــده
قطعــی و بدون تردید پــروردگار درباره
نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد،
همچنانکــه در طــول  ۴۰ســال هــر جــا
درســت حرکت کردیم ،پیروز شــدیم و
هر جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل
نشد.

ت اهلل خامن ه ای رسیدن
حضرت آی 
به چهل ســالگی را در روند شکلگیری
تمــدن هــا ،آغــاز بلــوغ و شــکوفایی
خواندنــد و افزودنــد :در ایــن مســیر
تمدنی ،چهل ســالگی نــه دوران پیری
بلکــه دوران عمــق یافتــن حرکتهــا
اســت و بــه فضــل الهــی و بــه برکــت
«ایمــان دینــی ،عــزم راســخ ،حضور و
آمادگــی و کار و تالش ملت بویژه انبوه
جوانــان خوشــفکر ،مبتکــر و امیــدوار
بــه آینــده» ،حرکــت تاریخــی ملــت
ایــران به نتایج درخشــان خــود خواهد
رسید .ایشــان پیروزی انقالب و تشکیل
جمهــوری اســامی را مقدماتــی بــرای
شــکلگیری «تمدن اســامی متناسب
با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان
کردنــد :اگر خــدا اراده نکرده بــود ،این
مقدمات فراهم نمیشــد.رهبر انقالب
اســامی سخنانشــان در جمــع هزاران
نفر از مــردم قم را با بیــان نکاتی مهم
خطــاب بــه مســئوالن و مــردم ادامــه
دادند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
مهمتریــن توصیــه خــود به مســئوالن
بخصــوص دولتمــردان تأکیــد کردنــد:
اولویــت کاری خــود را حــل مشــکالت
معیشــتی مــردم بویــژه قشــرهای
ضعیف قرار دهید ،چرا که این مســأله
اهمیــت ویــژهای دارد.رهبــر انقــاب
با اشــاره بــه تمرکز دشــمن بر مســائل
معیشــتی مــردم گفتنــد :منابــع کشــور
کــم اســت امــا چــرا بــا وجــود تذکرات
مکــرر ،جریــان هــا و افــرادی ،ظالمانه
ایــن منابع را میبلعند و بــا دالل بازی
و انحصارطلبــی در تجــارت ،مانــع
پیشــرفت کشــور میشــوند و در تقویت
تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهبــر انقــاب بــار دیگــر مهمترین
کار امــروز مســئوالن را رســیدگی بــه
مشکالت معیشتی خواندند و افزودند:
البتــه این کار فقط با پــول پخش کردن
حاصل نمیشــود ،باید مراقب جریان

هــا و دســتهای خطرنــاک و مضــر
بــود ،همچنانکه این مســائل را بارها با
جزئیات در جلســات کاری به مسئوالن
تذکــر دادهایم.ایشــان ،کار و تــاش و
خدمت بــه انقالب ایــران عزیز و ملت
بــزرگ را نعمتــی الهــی خواندنــد و به
مســئوالن و دولتمــردان تأکیــد کردند:
قــدر نعمــت مســئولیت در نظــام
اسالمی را بدانید و به لوازم قدرشناسی
از آن یعنــی «مراقبــت در حــرف و
رفتــار ،پرهیز از گرایش به اشــرافیگری
و اســراف و رفتارهــای طاغوتــی»
پایبنــد باشــید و تــاش کنیــد مســیر
حرکت شــما همــواره به ســمت الگوی
رفتــاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشــد.
«شــجاعت» و «عقالنیــت» دو نکتــه
مهــم و تذکر دیگر رهبر انقالب خطاب
به مســئوالن بــود .ایشــان افزودنــد :در
مقابــل تــوپ و تشــر و یــاوه گوییهــای
امریــکا و اروپــا پــس نزنید و بایســتید و
بدانیــد کــه اینها نــه تهدید ،نــه «وعده
و قــول» و نــه حتــی امضایشــان اعتبار

ندارد.حضــرت آیــت اهلل خامنــهای
حرفهــای بیربــط برخــی غربیها را
به حرف های دلقکها تشــبیه کردند و
افزودند :آنها بــه ایران توصیه میکنند
حقوق بشــر را از ســعودیها یاد بگیرد؛
آیــا ایــن ،حــرف یــک دلقــک نیســت؟
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان
کردند :رفتار صحیــح و عقالنی وظیفه
احساســات
مســئوالن اســت ،چرا که با
ِ
صرف نمیشود کشور را اداره کرد البته
احساســات بهعنــوان پشــتوانه عملــی
شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
«شــناخت ،قدردانــی و اســتفاده از
ظرفیــت هــای درونــی بویــژه جوانان»
دیگــر توصیــه مؤکــد رهبــر انقــاب
اســامی بــه مســئوالن و دولتمــردان
بود.ایشــان افزودند :جوانــان میتوانند
گرههای دستگاهها را باز کنند ،بنابراین
بــه آنهــا مراجعــه کنیــد و قدرشــان را
بدانیــد چرا کــه حتــی بلندپروازیهای
آنهــا خــوب اســت و کشــور را بــه جلــو
میبرد.حضرت آیــتاهلل خامنهای در

بخــش پایانی سخنانشــان ،مردم را نیز
بــه کمک بــه مســئوالن توصیــه کردند
و افزودنــد :بخــش مهم تقویــت تولید
داخلی در زمینههــای کیفی و توزیعی،
به تولیدکننده و فروشنده و مغازه دار و
مردم مربوط میشود.
ایشــان گفتند :امســال ســال تقویت
تولیــد کاالهــای ایرانــی بوده اســت ،اما
االن در آخر ســال باید ببینیم چقدر در
این زمینه پیش رفتهایم و چه کارهایی
کردهایم .حضرت آیــتاهلل خامنهای،
حضــور در صحنههــای انقــاب را
بهترین کمک مردم به کشــور دانستند
و افزودنــد :دشــمن در تــاش اســت با
شایعهســازی و تهمــت پراکنــی مــردم
را مضطــرب کنــد و بــه جــان یکدیگــر
بینــدازد که البتــه نمیتوانــد ،اما مردم
بایــد با این شــگردهای دشــمن مقابله
کنند.
ایشان خاطرنشــان کردند :انقالب و
نظام با خواست و حمایت مردم شکل
گرفتــه و اســتمرار یافته اما مســتکبران

بــا وقاحت تمــام مردم را بــه مقابله با
همیــن نظــام فــرا میخواننــد کــه الزم
اســت مــردم در مقابــل ایــن تبلیغات
ایســتادگی و علیــه آن حرکــت کننــد و
جوانــان با هوشــمندی ،فضای مجازی
را بــه ابــزاری بــرای زدن تــو دهنــی بــه
دشمنان تبدیل کنند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
تحریمهــا را باعــث فشــار و بــروز
مشــکالتی بــرای کشــور دانســتند و
افزودنــد :امریکاییهــا بــا خوشــحالی
میگوینــد تحریــم کنونــی ملــت ایران
در تاریــخ ســابقه ندارد امــا ملت ایران
انشاءاهلل در این زمینه شکستی به آنها
میدهد که در تاریخ بیسابقه باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره
به تحریــم کامل ملت ایــران در دوران
دفــاع مقدس افزودند :دشــمنان حتی
به ما ســیم خاردار نمیدادند اما ملت
و مسئوالن ،آن تحریمها را به زمینهای
بــرای تکیــه بــر درون و شــکوفایی
استعدادها تبدیل کردند ،بهگونهای که
همان مســیر ،امــروز ایــران را به قدرت
بینظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد :باید با
درسگیــری از ایــن تجربه درخشــان و
تکیــه بر جوانــان ،تحریــم کنونــی را به
وســیلهای برای کار و تالش و شکوفایی
تبدیــل کنیــم و بــا بینیــازی از دیگران
به جایی برســیم که آنهــا نیازمند ایران
عزیز باشند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأکید
کردنــد :بــه فضــل الهــی و در پرتــو
مقاومت و هوشــیاری مردم و مسئوالن
و کار و تــاش بیوقفــه ،از تحریمهــا و
مشکالت عبور خواهیم کرد و همچنان
که در جنگ تحمیلی صدام را به خاک
ســیاه نشــاندیم و به درک اسفل رفت،
جمهــوری اســامی هــر روز موفقتــر و
زندهتــر خواهــد بــود و دشــمنان ملــت
در امریــکا و غرب به سرنوشــت صدام
دچار خواهند شد.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

ثبات قیمتها و آرامش بازار مورد توجه دولت خواهد بود

رئیــس جمهور در جلســه هیأت دولت
در ســخنانی با اشــاره به فرا رســیدن 19
دی؛ ســالروز قیــام مــردم قــم ،تصریح
کــرد :قــم و حــوزه علمیــه این شــهر در
نهضــت اســامی ،بــه عنــوان پیشــران
حرکــت انقالبــی ،نقــش بســیار مهم و
زیادی داشتند و قیام  19دی مردم قم،
رونــد پیــروزی انقــاب اســامی را وارد
مرحلــه نوینــی کرد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی دولــت ،حســن روحانــی
همچنین تبیین اقدامات انجام شــده و
دستاوردهای  40ســاله انقالب اسالمی
را ضــروری خواند و با اشــاره به نزدیک
شدن جشــن چهلمین ســالروز پیروزی
انقالب اســامی ،اظهارداشــت :در این
ایــام مســئولین اجرایی و غیــر اجرایی،
کارگــزاران دولــت و نظام و رســانههای
همگانی ،وظیفه مهــم تبیین اقدامات
انجــام شــده و دســتاوردهای  40ســاله
انقــاب اســامی را برعهــده دارنــد.
رئیــس جمهوری بــا بیان اینکــه ،آنچه
در ایــن انقــاب دنبــال میکردیم ،این
بــود کــه از حکومــت فردی نجــات پیدا
کنیــم .فرد بــر ما حاکم نشــود ،یک نفر
بــه عنوان شــاه بر مردم حاکم نباشــد و
بعــد هم منتظر بمانیم که هر وقتی که
مــرد ،پســرش دو مرتبــه روی کار بیاید.
این ســلطنت پدر و پسری را در انقالب
از بیــن بردیــم و مــردم حاکم شــدند و
رأی مــردم حکومت را بوجود میآورد،
مجلــس و خبــرگان درســت میکنــد و
ایــن رأی مجلــس اســت کــه دولــت را
درســت میکنــد تصریــح کــرد :همــه
چیــز در کشــورمان بر مبنــای آراء مردم
اســت و ایــن حاکمیت ملــی ،بزرگترین

دســتاورد انقالب اســامی ما بود و این
را بایــد تبیین کنیم .این همه انتخاباتی
که در کشــور برگزار شد و برگزار میشود
و ان شــاءاهلل ســال آینده هم انتخابات
داریــم ،نشــان میدهــد که کشــور ما بر
مبنــای انتخابات ،رأی مردم و صندوق
آراء است.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه،
انقــاب اســامی ،اســتقالل را بــرای ما
به ارمغــان آورد ،گفت :قبــل از انقالب
دیگــران بــرای مــا تصمیــم میگرفتند
و امریکاییهــا و برخــی از اروپاییها در
کشــور مــا همــه کاره بودنــد و در همــه
امور از جمله ارتش و نیروهای مســلح،
صنعــت نظامــی ،اقتصــاد ،فرهنــگ و
رادیــو و تلویزیون مداخله میکردند اما
امــروز مــردم ایران تصمیــم گیر اصلی
هستند.
روحانــی افــزود 36 :امریکایــی
کانــال  2تلویزیــون زمــان رژیم گذشــته
را کــه یک کانال آموزشــی بــود ،هدایت
میکردند و همه کشــور دســت آنها بود
اما انقالب اســامی برای مــا حاکمیت
ملــی و اســتقالل آورد و امــروز مردم ما
احســاس میکننــد کــه دیــن ،فرهنــگ
و معنویتشــان بیشــتر مــورد احتــرام
اســت و الحمــدهلل در زمینــه توســعه
هــم گامهای بســیار مهمی برداشــتیم.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با
تأکید بــر ضرورت تبیین دســتاوردهای
انقــاب بــرای مــردم ،گفــت :از وزرا،
معاونیــن و همه مســئولین دســتگاهها
و هچنین از رســانه ملی و صدا و ســیما
و از همــه روزنامههــا و فضای مجازی و
دســتاندرکاران خواهــش میکنــم که

باشــیم .روحانــی تأکیــد کــرد :درســت
اســت کــه در مســائل بانکی مشــکالتی
داریــم و یــا ممکــن اســت در حمــل و
نقل مسائلی داشــته باشیم ،ولی حتماً
این مشــکالت نباید به کاالهای اساسی
و زندگــی مــردم منتقــل شــود .رئیــس
جمهــور افــزود :برخــی از همســایگان
میتواننــد رابطــه صمیمانهتــری بــا ما
داشته باشند و این کار امکانپذیر است
و امروز این را شاهد هستیم و میبینیم
که همســایگان شرایط بهتری از گذشته
دارند .روحانی گفت :معیشــت مردم و
مــواد الزم بــرای زندگی مــردم که جزو
خریــد روزانــه اســت ،باید یــک مبنایی
داشــته و ثباتــی پیــدا کنــد و بــازار بایــد
آرامش داشــته باشــد.رئیس جمهور با
بیان اینکه امروز خوشبختانه در زمینه
ارز بــا تالشهایــی که بخــش اقتصاد و
بانــک مرکزی کرده اســت ،یک آرامش
نســبی وجــود دارد ،اظهارداشــت:
میخواهیــم ایــن آرامــش را تــداوم
بخشــیده و حفــظ کنیــم .تولیــد بســیار
مهــم اســت و باید کاری کنیــم که دچار
مشکل نشود.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :از نکات
ضــروری بــرای جلوگیــری از ایجــاد
مشــکل در زندگی مردم ،اشتغال است
و فرقی نمیکند که در بخش کشاورزی،
صنعــت و یــا خدمات باشــد .امیدوارم
همــه بتوانیــم در ایــن روزهــای بســیار
مهــم کــه یادآور فــداکاری مــردم در 41
ســال پیش در این ایام اســت ،در مسیر
آرامش مــردم و زندگی بهتر برای آنان
و رفــع مشــکالت روزمــره ،پــر تالشتــر
باشیم.
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حــذف بخشــی از نردههــای میــان مســئوالن و مــردم در
مصــای تهــران کــه البتــه اقدامــی مناســب ولــی ناکافــی و
یادداشت دیرهنگام بود و بیش از حد هم مورد توجه رســانه ملی قرار
گرفت تا جایی که بزرگنمایی صورت گرفته تا مرز لوث کردن
اصل موضوع پیش رفت ،واکنشهای متفاوتی را در جامعه
در پی داشــت ،اما نکته مهمی کــه از بازخوردهای این اقدام
محمدساالری بایــد مورد توجــه قرار گیــرد ،بروز یــک همگرایــی اعتراضی
قائم مقام حزب نســبت به وجود شــکاف غیرمتعــارف میــان تصمیمگیران
همبستگی کشــور و عمــوم مردم و آشــکار شــدن یک مطالبــه همگانی
درخصــوص برطــرف شــدن این فاصلــه بود کــه هزینههای
فراوانــی را در ایــام گذشــته و بــه جهــت خدشــه بــه اعتماد
عمومی به کشور تحمیل کرده است.
یادآوری این نکته ضروری است که یکی از مؤلفههای مهمی که در ابتدای
انقالب و سالهای دفاع مقدس تحمل شرایط سخت را برای مردم امکانپذیر
کرده بود ،تشــابه و نزدیکی ســبک زندگی و رفتار مدیران ارشد کشور به مردم
و احســاس عمومی نســبت به درک مســائل و مشکالت توســط مسئوالن بود
که به افزایش ســطح اعتماد عمومی و رشــد آرامش روانی جامعه برای گذر
از بحرانهــای اقتصــادی با کمترین آســیب اجتماعی منجر میشــد ،اما این
مهــم در دهههــای بعــد و بویژه در ســالهای اخیر با فاصلــه گرفتن تدریجی
اکثــر مدیران کشــور از مردم ،چه در برخــورداری از امکانــات و رفاه اجتماعی
و چــه بهرهمنــدی از فرصتهای ویژه ،با چالشــی جدی مواجه شــد و در این
میــان درگیریهــای جناحــی و افشــاگریها و بداخالقیهــای سیاســی بــرای
کســب قدرت نیز مزید بر علت شــد تا به انســجام داخلی و همبســتگی ملی
خدشــه جدی وارد شــود و دقیقاً به همین دلیل واکنشها به برداشــته شــدن
تنهــا دو ردیــف از موانع در مصالی تهران بیش از اینکه اســتقبال از یک رفتار
مردمپســند باشــد ،بیان بغضی فرو خورده بود که ریشــه در رفتارهای گذشته
و حــال اکثــر مدیران کشــور بــا مردم داشــت که خــود را بینیــاز از گفتوگوی
مستقیم با افراد جامعه میدانند.
ایــن شــرایط بیانگر آن اســت کــه فقــدان گفتوگویــی فراگیر کــه منجر به
تعامل و پیدایش راهکاری مناســب برای نزدیکی مســئوالن و مردم شــود و به
ایجاد یک باور عمومی نســبت به دغدغهمند بودن تصمیمســازان برای حل
مشکالت روزافزون مردم منجر و امید به آینده را در جامعه افزایش دهد کامالً
محسوس و غیرقابل کتمان است و تأسفآور است که برخی افراد و گروههای
تندرو نســبت به برقــراری تعامل و گفتوگو میان جریانهای اصیل و دلســوز
کــه بتواند به کاهش افتراقــات و فاصلهها کمک کند موضعــی بدبینانه دارند
و ایجــاد هــر روزنــهای برای جبــران مافات و بهبود شــرایط پیش رو را مســدود
میکنند.
بــی تردیــد برطرف کــردن موانــع گفتوگوهــای شــفاف میــان جناحهای
سیاســی به جهت کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای ســطح تصمیمگیری،
کاهــش و حــذف شــکاف میــان مســئوالن و مــردم بــا رویکــرد نزدیــک شــدن
تصمیمگیران کشــور به افراد جامعه چه به لحاظ ظاهری و چه از نظر ســبک
زندگی به منظور درک بهتر مطالبات مردم ،باورپذیر شدن خدمت خالصانه
بــا برقراری عدالــت اجتماعی و ایجــاد فرصتهای برابر ،فراهم کردن بســتر
حضور جدی مردم در فرآیند تصمیمسازیها حتی در صورت لزوم با برگزاری
همهپرســی در امور تأثیرگذار و مورد اختالف و سپردن امور به دست صاحبان
اصلــی کشــور و انقــاب ،همچــون دوران دفاع مقــدس و شــتاب مضاعف در
حرکت به ســوی شفافســازی و مبارزه با فساد ،راهکارهای مناسبی هستند که
میتواند به برطرف شــدن موانع میان مسئوالن و مردم و تأمین منافع ملی و
افزایش سطح اعتماد عمومی کمک کرده و به تحقق مطالبات مغفول مانده
منجــر شــود ،چرا کــه جامعه پس از حــذف نردههــا در نماز جمعــه تهران در
انتظار حذف نردههای ذهنی و رفتاری فراوانی است که منجر به گسست میان
مدیران در سطوح مختلف حاکمیت ،دولت ،نهادها و حتی بخش خصوصی
با مردم شده است.

اسحاق جهانگیری در گفتوگو با «یورو نیوز»:
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نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات طــرح اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات
مجلس موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن ،انتخابات مجلس
به صورت اســتانی  -شهرســتانی برگزار میشــود .کلیات ایــن طرح با 155
رأی موافــق 64 ،رأی مخالــف و دو رأی ممتنــع از مجمــوع  231نماینده به
تصویــب رســید .هــر چند کــه دقایقی بعــد به درخواســت کولیونــد ،رئیس
کمیســیون شــوراها و بــا رأی نماینــدگان این طرح بــرای بررســی مجدد به
کمیســیون برگشت تا برای یک هفته دیگر جزئیات آن مورد بررسی مجدد
قرار بگیرند .نمایندگان مجلس همچنین پیش از بررسی کلیات این طرح،
به بررســی تقاضای مســکوت گذاشــتن ســه ماهه این طرح پرداختند اما با
این تقاضا مخالفت کردند.ســید سلمان ســامانی ،قائم مقام وزیر کشور در
امور مجلس و هماهنگی اســتانها در این جلســه با اعــام موافقت دولت
بــا کلیــات طرح اصالح قانــون انتخابــات مجلس گفت :موافقــت دولت با
کلیات این طرح ،منوط به رســیدگی مجدد جزئیات این طرح در کمیسیون
شوراهای مجلس است.
وی افزود :انتخابات یک امر سیاســی اســت و هر چقدر بتوانیم فرآیندهای
برگــزاری انتخابــات و نتایج آن را مؤثر از مؤلفههایی از جنس سیاســی قرار
دهیم یقیناً به کیفیت و اثربخشــی نتایج حاصل از انتخابات در ادامه کشور
کمــک میکنیــم .قائــم مقــام وزیر در امــور مجلــس و هماهنگی اســتانها
تصریــح کــرد :هر چــه بتوانیــم ســایر مؤلفههــای تأثیرگــذار در انتخابات را
محدود و کم اثر کنیم نتیجه آن است که به هدفمند شدن و انطباق برآیند
نهایی آرا با مصالح کشور کمک کردهایم.
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واقعیت انقالب ما را به خوبی تشــریح
کنند.روحانی یادآور شد :خدای نا کرده
اگــر ایــن دســتاوردها و واقعیتهــای
انقــاب را درســت توضیــح ندهیم ،به
خون شــهدا ،فــداکاران ،جوانــان ،علما
و امــام(ره) و همــه آنهایــی کــه تــاش
کردند و این کار عظیم و بزرگ را انجام
دادند ،خیانت کردهایم.رئیس جمهور
بــا بیــان اینکــه در آســتانه چهلمیــن
ن پیروزی انقالب هســتیم ،گفت:
جشــ 
انشــاءاهلل در بهمــن مــاه وارد چهــل
و یکمیــن ســال انقــاب میشــویم و
در تبلیغــات ایــن جشــن پیــروزی باید
واقعیتهــا را بــرای مــردم بازگــو کرد.
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خود دو وظیفه مهم دولت و مســئولین
دولتی را در شــرایط امروز جامعه مورد
اشاره قرار داد و گفت :امروز هر کدام از

ما در هر بخشی که کار و تالش میکنیم
دو وظیفــه مهــم اشــتغال جوانــان و
معیشــت مــردم را برعهــده داریــم.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :ببینید
در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی اگــر
یک خانوادهای دو جوان داشــته باشد و
هر دو بیکار باشــند ،چه شــرایط سختی
برایش پیش میآید و چه فشــاری بر او
وارد میشــود ،پس همه مــا در ارگانها
و دستگاهها باید تالش کنیم جوانهای
ما مشــغول به کار شــوند.روحانی تأکید
کــرد :یکــی از وظایف ســازمان برنامه و
بودجه ،اشــتغال اســت .یعنی سازمان
برنامــه و بودجــه و وزارتخانههــا بایــد
بدانند ،که وظیفه بزرگ همه ما مسأله
اشتغال جوانان اســت .چون میدانیم
در شــرایط ســخت یــک عــدهای بیــکار
یــا از کار برکنــار میشــوند و یــک عــده

نمیتواننــد ادامــه کار بدهنــد .بایــد
جبــران کنیــم و بــرای آن کســی هم که
بیکار میشــود ،باید فکــر کنیم.روحانی
در ادامــه بــا بیــان اینکــه مســأله دوم،
معیشــت مــردم اســت کــه نبایــد در
زندگی روزمره و نیازهای فوری و روزانه
دچــار مشــکل شــوند ،تأکید کــرد :تورم
مــاه آذر 12 ،ماهــه 18 ،درصــد اســت
ولی تورم مــواد غذایی و خوراکی ما 24
درصــد اســت و ایــن بــه نظر مــن مهم
اســت.رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه
وقتــی تــورم کل را حســاب میکنیــم،
مــردم بــه آن کاری ندارنــد و  24درصد
بهطــور متوســط اســت که بــرای برخی
اجنــاس  30الــی  40درصــد و برخــی
دیگــر کمتــر و بیشــتر میباشــد ،گفــت:
از ایــن بدتــر زمانــی اســت کــه نوســان
هفتگــی و روزانــه در قیمتهــا داشــته

